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โครงการพฒันาความรูค้วามสามารถ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากร
ใหม ่ประจาํป� 2564
ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ได้จดัโครงการพฒันาความรูค้วาม
สามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรใหม ่ประจาํป� 2564 ในวนัที� 4 สงิหาคม
2564 ออนไลน์ผา่น MS Teams โดยได้รบัเกียรติจาก รองศาสตราจารย ์ดร.ดิเรก ธรีะภธูร
รองอธกิารบดีฝ�ายการคลังและสื�อสารองค์กร มหาวทิยาลัยพะเยา เป�นประธานในพธิเีป�ด
พรอ้มทั�งได้รบัเกียรติจากผูอํ้านวยการศูนยฯ์ และหวัหน้างานเป�นวทิยากร บรรยายใน
หวัขอ้
     1.ความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับการพฒันาทักษะด้านดิจทัิลเพื�อการปรบัเปลี�ยนเป�น
มหาวทิยาลัยดิจทัิล
     2.ความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยดีิจทัิลในโปรแกรมพื�นฐานสาํหรบัการทํางาน การ
เลือกใชง้านเครื�องมอืต่าง ๆ ด้านดิจทัิลมาทํางานรว่มกันแบบออนไลน์ และการใชง้านเพื�อ
ความปลอดภัย
     3.นโยบายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา
และมวีทิยากรที�มาใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มโครงการได้แก่
     1.นายพลรบ สวสัดี ผูอํ้านวยการศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร
     2.นายพษิณุกร จติจาํนงค์ หวัหน้างานบรกิารระบบเครอืขา่ย
     3.นายเพช็ร พงษ์เฉย หวัหน้างานผลิตสื�อนวตักรรม
     4.นายปวชิ ไชยบาล งานพฒันาระบบสารสนเทศ
     5.นายธติินนท์ มณีธรรม หวัหน้างานฝ�กอบรมสารสนเทศ
ทั�งนี� โครงการพฒันาความรูค้วามสามารถทางเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรใหม่
มหาวทิยาลัยพะเยา โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการกวา่ 90 คน
โดยมวีตัถปุระสงค์เพื�อเป�นการพฒันาความสามารถของบุคลากรใหม้คีวามรู ้ทักษะ ใน
การใชง้าน ICT อยา่งสรา้งสรรค์ มคีณุธรรมและจรยิธรรม อันจะเป�นการเพิ�ม
ประสทิธภิาพการปฏิบติังาน และเพื�อพฒันาประสทิธภิาพ การทํางานของบุคลากรของ
มหาวทิยาลัยต่อไป
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จดหมายขา่วศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร

ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสาร จดัประชุมอาจารย์
เพื�อเตรยีมความพรอ้ม และชี�แจง
แนวปฏิบติัการสอบออนไลนก์ลาง
ภาค 1/2564
วนัที� 18 สงิหาคม 2564 งานผลิตสื�อนวตักรรม ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร จดัประชุมอาจารยเ์พื�อเตรยีมความพรอ้ม และชี�แจง
แนวปฏิบติัในการจดัสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคการศึกษาต้น ป�การศึกษา
2564 โดยการประชุมผา่นระบบ Conference ด้วยโปรแกรม Zoom meeting ซึ�ง
มอีาจารยผ์ูป้ระสงค์ลงทะเบยีนขอจดัสอบออนไลน์ รวมจาํนวน 84 รายวชิา
จาํนวนนิสติ 11,114 คน และจาํนวน 11 คณะ ได้แก่
สาธารณสขุศาสตร,์ วทิยาศาสตรก์ารแพทย,์ แพทยศาสตร,์ เภสชัศาสตร,์
บรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร,์ พยาบาลศาสตร,์ วทิยาศาสตร,์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร, รฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร,์ วศิวกรรมศาสตร ์และ
สถาป�ตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์
การจดัสอบกลางภาคออนไลน์จะดําเนินการสอบตามปฎิทินการศึกษาของ
มหาวทิยาลัยพะเยาในระหวา่งวนัที� 21 – 29 สงิหาคม 2564
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CITCOMS กองกลาง และกองคลัง
มหาวทิยาลัยพะเยา จดัโครงการสมันา
เชงิปฏิบติัการเรื�อง การวางแผน
กลยุทธส์าํหรบัหนว่ยงานระดับกอง
ศูนย์
วนัอังคารที� 10 สงิหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื�อสาร กองกลาง และกองคลัง มหาวทิยาลัยพะเยา จดัโครงการสมันาเชงิปฏิบติัการ
เรื�อง ”การวางแผนกลยุทธส์าํหรบัหน่วยงานระดับกอง/ศูนย ์มหาวทิยาลัยพะเยา ประจาํ
ป�งบประมาณ 2565 - 2569” ณ หอ้งประชุมเมอืงพะเยา อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื�อสาร โดยได้รบัเกียรติจากรองอธกิารบดี รศ.ดร.ดิเรก ธรีะภธูร รองอธกิารบดีฝ�าย
การคลังและสื�อสารองค์กรกล่าวเป�ดโครงการ และมอบนโยบายในการจดัทําแผนกลยุทธ์

หลังจากการกล่าวเป�ดเสรจ็สิ�นได้มกีารจดับรรยายเรื�องกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ระดับกอง/ศูนย ์ตามแนวทางของระบบประกันคณุภาพการศึกษา EdPex โดยได้รบั
เกียรติจากรองอธกิารบดีฝ�ายนโยบายและแผน รศ.ดร.ฐติิรตัน์ เชี�ยวสวุรรณ เป�น
วทิยากรบรรยายถึงแนวทางการจดัทําแผนกลยุทธข์องกองและศูนย ์ใหส้อดคล้องต่อ
แผนยุทธศ์าสตรข์องมหาวทิยาลัย รวมทั�งเป�นไปตามหมวดต่าง ๆ แนวทางการจดัทํา
โครงรา่งองค์กร กรอบแนวคิดโดยการมุง่เน้นผูร้บับรกิารเป�นหวัใจสาํคัญ และแสดงให้
เหน็ถึงกระบวนการในการบรหิารจจดัการขององค์กร

งานผลิตสื�อนวตักรรม CITCOMS
ดแูลและควบคมุการสอบกลาง
ภาคออนไลน์
เมื�อวนัที� 21 - 29 สงิหาคม 2564 งานผลิตสื�อนวตักรรม ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร ได้ใหบ้รกิาร ดแูล และควบคมุการสอบออนไลน์ด้วย
ระบบ UP LMS สาํหรบัการสอบกลางภาค ป�การศึกษา 1/2564 มรีายวชิาทั�งหมด
จาํนวน 91 รายวชิา มนีิสติเขา้สอบ จาํนวน 11,569 คน และจาํนวน 13 คณะวชิา
ด้วยกัน ได้แก่ คณะสาธารณสขุศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์เภสชัศาสตร ์คณะ
วทิยาศาสตร ์คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คณะแพทยศาสตร ์คณะพลังงานและสิ�งแวดล้อม คณะบรหิารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร ์คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร คณะวศิวกรรมศาสตร์
และคณะสถาป�ตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์

คณะวชิาที�มจีาํนวนรายวชิาที�สอบมากที�สดุ อันดับ 1 ได้แก่ คณะวทิยาศาสตร์
การแพทย ์จาํนวน 29 รายวชิา จาํนวนนิสติ 3,121 คน อันดับ 2 คณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์จาํนวน 14 รายวชิา จาํนวนนิสติ 901 คน อันดับ 3 คณะเภสชัศาสตร์
จาํนวน 12 รายวชิา จาํนวนนิสติ 899 คน อันดับ 4 คณะวทิยาศาสตร ์จาํนวน 10
รายวชิา จาํนวนนิสติ 3,981 คน และอันดับ 5 คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
จาํนวน 7 รายวชิา จาํนวนนิสติ 944 คน การจดัสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคการ
ศึกษาที� 1/2564 โดยมทีีม Admin ระบบ UP LMS จาํนวน 4 คน ได้ใหบ้รกิาร
สนับสนุน และควบคมุ รวมทั�งแก้ไขป�ญหาและตอบขอ้คําถามต่างๆ ใหกั้บ
อาจารยแ์ละนิสติ ทําใหก้ารจดัสอบออนไลน์ ที�ผา่นมาเป�นไปด้วยความเรยีบรอ้ย
และเสรจ็สิ�นโดยสมบูรณ์
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รายงานผลการดาํเนนิงานการพฒันา
ทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่
นสิติมหาวทิยาลัยพะเยา
ศูนยบ์รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร งานฝ�กอบรมสารสนเทศได้รบัเชญิเป�น
วทิยากรอบรมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ในระหวา่งเดือนมถินุายน -สงิหาคม 2564 พรอ้มทั�ง
สอบวดัระดับความรูก่้อนและหลังการฝ�กอบรม

ทั�งนี� มจีาํนวนนิสติฯ จาํนวน 1,799 คน จาก 7 คณะ โดยหลักสตูรประกอบไปด้วย
1. การใชง้าน Microsoft Office word
2. การใชง้าน Microsoft Office Excel
3. การใชง้าน Microsoft Office Excel Advanced
4. การใชง้าน Microsoft Office PowerPoint
5. การใชง้าน Microsoft Office PowerPoint Infographic

เพื�อมุง่เน้นใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับหลักการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ เพื�อให้
สามารถนํามาความรูไ้ปประยุกต์ใชง้านได้อยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป
โดยมนีิสติที�เขา้รบัการฝ�กอบรม ดั�งนี� นิสติคณะนิติศาสตร ์จาํนวน 200 คน นิสติคณะ
รฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์300 คน นิสติคณะวทิยาศาสตร ์250 นิสติคณะนิติศาสตร์
(รอบ 2) 150 คน นิสติคณะบรหิารธุรกิจ 579 คน นิสติคณะเภสชัศาสตร ์70 คน นิสติ คณะ
ศิลปศาสตร ์250 คน

สาระนา่รู ้

สอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมไดที้� งานฝ�กอบรมสารสนเทศ ศูนยบ์รกิารระบบสารสนเทศและการสื�อสาร
https://citcoms.up.ac.th


